
 1 

 الواقع ومتطلبات التفعيل إدراكالمجتمعية...المواطنة والمسئولية 
 د. أيمن السيد عبد الوهاب
 رئيس تحرير أحوال مصرية
 ورئيس وحدة الدراسات المصرية 
 بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية

 
مصرية الحديثة، لبناء الدولة ال في اللحظة الراهنة نفسها كمحدد أساسيتفرض قضية المواطنة 

تمكينهكا و عمليكة تفييكم مكوارد الدولكة  فكي ركيكزة حتميكةباعتبارهكا ة تلك  الضضكية وأولوي أهميةوترجع 
 وتيظيم قدراتها نحو البناء.

لك  د إاسكتناتو قضكية المواطنكة عنكد تنكاول  جكب عكدم اتفتفكاء بكالمنظور الحضكوقيبهذا المينك  ي
ق أوسكع ينطلكم مكن متطلبكات الوصكول إطكار سكيا والحضوق فضط، ولفن يجب طرحها فكي الواجبات

نهاء المرحلة اتنتضالية التكيمرحلة البنا فيبمسئولياتها المجتميية الواعية  ةل  المواطنة الفيالإ  ء وا 
 . 2011تمر بها الدولة المصرية منذ يناير 

د الضيم الضامنة للتماس  المجتميي كأحدلة الوع  بالمواطنة وهو ما ينضلنا إل  مسأ التنوع  ارةوا 
، فضد كشفت المرحلة اتنتضالية عن الفثير من مواطن الخلم المرتبطة بهكذ  الضيمكة يوالتباين الداخل

اطن لمكو  مكم الحاجكة لمواجهكة السكياق الثضكافي واتجتمكاعي واتقتصكادا والسياسكي الم كذاوعن ع
أسكهمت ( 2013إلك  يونيكو  2012مكن يونيكو امتكدت  )التي اإلخوانن فترة حكم الخلم هذ ، بم إ

المواطنكككة  ب قكككيميكككثارتهكككا لمظكككاهر الطائفيكككة والمذهبيكككة وت يبإتيميكككم شكككروا المواطنكككة  بكككدورها فكككي
ا يديولوجيككة الدينيككة داخلي ككالمسككلمين وتبنكك  سياسككات تحكمهككا اإلخككوان لصككالت توجهككات جماعككة اإل

الذى يتطلكب ، األمر السياسي واتجتماعي اتستضطابزيادة مظاهر  ، وهو ما انيكس فياوخارجي  
جكراءات تسككاعد علكك  بنككاء وعكك  جميككي للحيككاة تكرميم وميالجككة هككذ  الشككروا مككن خكك ل سياسككات  وا 

 حول قيم حافمة ومركزية وسياسات فيالة لتحسين حياة المواطنين. المشتركة ووع  مجتميي
قكد عبكرت مكن خك ل  2013 يونيكو 30و 2011ومن الثابكت، أن حرككة الجمكاهير فكي ينكاير  

ظهكار الي قكة  ة ومطالبها عن درجة وع  كبيرةلثوريشياراتها ا بمتطلبات بنكاء الدولكة والمجتمكع، وا 
والككر ط بينهكككا و كككين اليككيا الفكككريم  تطلبكككات توسككيع خيكككارات المككواطنين فكككيالرابطككة بكككين التنميككة وم

يشككهدها مسككار  الفثيككر مككن المظككاهر السككلبية، التككي متطلبككات الديمضراطيككة، وهككو مككا قككد يتنككاف  مككع
ظككاهرة اإلرهككاب، وتراجككع  مثككمن نمككو الينككش، وتفشككي أعككوام السككابضة، األر يككةاث علكك  مككدار األحككد

 .ت والحوار، وتزايد التيصب الدينيقيمة التسام
ذا مككا أضككفنا تنككامي لسككلبية مثككم اإلدمككان وال مبككاتة وتزايككد اليديككد مككن المظككاهر اتجتماعيككة ا وا 

فإننكا نككون أمكام اليديكد  ،امي ثضافة التهميانوت المجتمع، حالة الضيش اتجتماعي واإلنساني في
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الفثيكرين مكن المصكريين وتضلبكات  أنمكا  سكلو  ت الدالة عل  وجكود تحكوتت كبكرى فكيمن المؤشرا
ا عككن األسككباب والككدوافع فإننككا نكككون أمككام واقككع تترجمكك  حالككة مككن وبييككد  فككي المنظومككة الضيميككة لهككم، 

مجملكككك  سككككياق داعككككم للمسككككئولية  وفر فككككييكككك ت  وذلكككك، ولة السياسككككية واتسككككتضطاب المجتميككككيالسككككي
 المجتميية، وت الشيور بالمواطنة الفاملة.

مظكاهر سكلبية تمكس تماسك   طلبات البنكاء والت ييكر و كين تنكاميبمت الوعيبين  هذ  المفارقة ما
اللحظككة الراهنككة ومككا تحملكك  مككن سككمات صككحوة جماهيريككة  أهميككةالتسككاؤل حككول  المجتمككع، تفككرض
إمكانيكة وحكدود  يادة المسئولية المجتميية ومواجهكة الفثيكر مكن المت يكرات السكلوكية،وقدرتها عل  ز 

السكمات والسكلو  والضكيم الخاصكة  اس للوقكو  علك  الثابكت والمت يكر فكياعتبار اللحظة الراهنة مضيك
كككا  ة الواقكككع وتحديكككد البنكككاء اتجتمكككاعيسكككبي   لتحليكككم ودراسككك بالشخصكككية المصكككرية، وأن تشككككم أيض 

  ومؤسسات . ور المجتمييبالتط وع قت 
هذا السياق، فسكو  ترككز هكذ  الورقكة تناولهكا لضضكية المواطنكة والمسكئولية المجتمييكة مكن  وفي

ة خككك ل اسكككتيراض سكككريع لمفهكككوم المواطنكككة والمسكككئولية اتجتماعيكككة، ثكككم تنكككاول الي قكككة اترتباطيككك
ا تنكككاول رؤيكككة المجتمكككع ، وأخيكككر  للمفهكككومين مكككن زاويكككة التكككأثير اإليجكككابي وع قتككك  بكككالواقع المصكككرا 

 تمر بها مصر. بات تفييم المواطنة والمسئولية في هذ  اللحظة التيلمتطل المدني
 
 المفهومي اإلطار :أولا 

اعي والسياسي واألزمات الضومية أوقات التحول اتجتمفي تنحسر المواطنة  قيمةأن من الثابت 
األسكاس فكي ضكبط النظكام اتجتمكاعي، وذلك   ةاتجتماعيلذا تصبت المسئولية ، ة الشيوبحيا يف

كككا بالمسكككئولية  كككا وثيض  تينكككي المواطنكككة درايكككة الفكككرد  ، حيكككث تاتجتماعيكككةألن المواطنكككة تكككرتبط ارتباط 
رغبكككة الفكككرد فكككي حكككدود بحضوقككك  فضكككط، ولفكككن هنكككا  بيكككد قيمكككي يتمثكككم فكككي اتعتبكككارات األخ قيكككة، و 

ز . فالشككيور بالمواطنككة مككن شككأن  أن ييككز اعيككةاتجتمممارسككة سككلوكيات مككن شككأنها تحضيككم اليدالككة 
  ييمككم علكك  توجيكك  اليمككم البيئككة السياسككية، إضككافة إلكك  ذلكك يفككرا المشككاركة، ويثيككر الحيويككة فكك

ركيزتككان أساسككيتان لبنككاء الحكككم  ا. كمككا أن المواطنككة والمسككئولية المجتمييككة تيككدياألهلكك ياتجتمككاع
 .الديمضراطي

 
 ـ مفهوم المواطنة وأنماطها1

الحضكككوق  يأعضكككاء مجتمكككع ميكككين مكككن المكككواطنين فكككاطنكككة كفككككرة تضكككوم علككك  تسكككاوى كافكككة المو 
الدساتير والضوانين. وتذهب بيض التيريفات إل  مكدى أفبكر  يالواجبات، وأن تضنن هذ  الحضوق فو 

كككمككن ذلككك  بالتأفيكككد علككك  قيمكككة   ي"العضـــوية أو المكـــار ة  ـــ االككوتء، حيكككث تينككك  المواطنكككة عموم 
جموعــة مــم المجتمعــاتت ووــي تنطــوس علــال إوســاا بــالول  والتــراب  مــع أنكــطة مجتمــع أو م
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يلتزم بهـا  يلمكتر ة. و ال مقابل الواجبات التمفهوم الدولة والنتما  والتأكيد علال العموميات ا
 المواطنيم نوو الجماعة يوصلوم علال مزايا ووقوق خاصة لتماثلهم مع النظام".

رة لدى والضدرة عل  المباد عل  أهمية اليامم الثضافي ن  يركز الفثير من الباحثينيبهذا الم
و التفاسم كسمة رئيسية مرتبطة بالدولة الحديثة، ولذا تشير اليديد من المواطنين وعدم اترتفان أ

والمبادرة، مثم المستوى يوامم كمحفزات عل  المشاركة ل  عدد من الإالدراسات الميدانية 
 Thomas Janoskiيتوماس جانوسك نن البيض مثمبم إ ،اتقتصادا واتجتماعي والتيليمي

ط  للمشاركة ع، وأ ذهب لتصنيش أنما  المواطنة بناء عل  درجات اتندماج والمشاركة قد
 نيأنما  عل  النحو التال 6فرصد ، فبرالسياسية المساحة األ

 Incorporated Citizen التضامنيالمواطم أكككككك 
  ن Active Citizenالمواطم النك  ب كككك 
  :Differential Citizenالمواطم المتبايم أو المختلف ج كككك 

 :Opportunistic Citizen النتهازس المواطم د ككك     
  :Marginal Citizen الهامكيالمواطم ه ككك 

  :Fatalistic Citizen القدرس  المواطم -و
 

ت التمويلية الدولية ومنها خرى تتبناها المنظمافي المضابم نجد أن هنا  رؤى  وتيريفات أ
ل  مفهوم المواطنة وسماتها، من إتوسيع رؤيتها تيتمد عل   التي الوكالة الفندية الدولية للتنمية

 - بوصفهم أعضاء في الدولة -هم األشخاا الذين "همبكون خ ل تحديد تيريش المواطنون 
الفاملة لممارسة هذ  الحضوق، يملفون حضوق وامتيازات المشاركة السياسية، وهم يستحضون الحماية 

وتحمم المسئوليات والواجبات المدنية ليضوية هذ  الدولة، واليمم من أجم تحسين مجتميهم من 
خ ل المشاركة واليمم التطوعي، واليمم من أجم تحسين حياة كم المواطنين وتيزيز الصالت 

 ريش "المواطن".لتي امبدأ رئيسي  اليام. مع اعتبار المساواة بين الرجال والنساء 
ل م "المواطنة" و"المواطنة الفيالة"، من خ ين هذ  المنظمات تسي  للتميز بين تحضإبم 

اتندماج النشط للمواطنين الفيالة، تين ن  لمواطنةاألخيرة. فا يتحديد السمات الواجب توافرها ف
المؤسسات اليامة لمستنيرة و ا بما فيها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات األعمال –والمنظمات 

حضوق  والفيم المدني، للدفاع عن والدعوة في التيليم المدني، –اتجتماعيالملتزمة بالت يير 
قدر أفبر من مشاركة و  كم الضانون والممارسات المدنية، وح   المدنية المواطنين، ونشر الضيم

والضرارات المتيلضة ، بما في ذل  صنع السياسات )الحوكمة(المواطنين وتأثيرهم في الحكم الرشيد 
 -األعمال، والمؤسسات اليامة  ومؤسسات ،الروابطبتخصيا الموارد. وقد ينخر  كم األفراد، و 
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ذات اتحتياجات " في السيي من أجم تحضيم هذ  األهدا  المدنية و نشطينبوصفهم "مواطنين 
 األولوية. 

مكـار ة وطبيعـة وـ   لة الخصوصـية المرتبطـة بفهـم المـواطم للوونا يم م التأكيد علال مسأ
ر منتظمـة رغـم الوالـة تظل مودودة وغيـ ار ة السياسية لدى المواطم المصرس المكار ةت  المك

ية مـم خـالل م المكار ة المجتمعالثورية التي مرت بالبالد خالل األربع سنوات الماضيةت  ما أ
يل التبـرت ووو ما توضـو  مشكـرات التطـوت وتفضـ ا تظل مودودةيضا منظمات المجتمع المدني أ

 .وت بالجهدت وضعف مكار ة الكباب  ي األوزاب أو منظمات المجتمع المدنيبالمال علال التط
 
 ـ مفهوم المسئولية الجتماعية2

وتفون والنظام اتجتماعي،  اتجتماعيةمسئولية الفرد عن أفيال  حيال السلطة  يشير المفهوم إل 
لواجبات االحضوق و تتصم عادة بجانب  التيو  تتحضم عل  ساحة المجتمع، ياليبرة بالنتائج الت

تؤدى وظائش أساسية لصالت بناء  ي، حيث تتمثم في األدوار الت يالمرتبطة بأدوار الفرد ف
 المجتمع. 

، وف  هذا اتجتماعيةالرئيسي لفاعلية المسئولية لمجتمع هم الهد  والنطاق فالمواطنين داخم ا
الشامم أو النواة الصلبة، بحيث تيتبر  يالمفهوم الشبك يه اتجتماعيةالنطاق تيتبر المسئولية 

 أنما  المسئوليات األخرى تفرييات من .
يضوم بها كم طر  من األطرا  الفاعلة داخم  يالتت الجتماعيةأنماط المسئولية وتتيدد   

 يلمجتمع المدنت ومسئولية القطات الخاصامسئولية وما بيم المسئولية الفردية  المجتمع،
وتطوير  األساسيةوبالضدر الذى يساعد عل  تلبية اتحتياجات  بشكم تفاملي ،لية الو ومةومسئو 

ن متطلبات بم إ ،المهمشة، واستهدا  الفئات والحد من مظاهر التهميا اتجتماعيالمجتمع 
التزامات عامة بما يمكن ل  مساعدات إالبيد من تضديم ء وتمكين المجتميات تتطلب ما هو أالبنا

طر بهد  تحضيم التنمية، فيبر توسيع أوالمؤسسات  واألفرادبالمواطنة الفيالة للشركات تسميت  
الفاعلة  األطرا كافة  تأييد ودعم فيذل  هم يسومن ثم  ،فة والمسئولية يتسع المجال المدنيالشرا
والمسئولية من قبم كم  طر المواطنة الفيالةللضيم المدنية، إضافة إل  تفييم أالمجتمع  في
 .مواطنينال
تجا  المجتمع وما تفرض  من حضوق وواجبات  اتجتماعيةالمواطنة بالمسئولية ولذا ترتبط   
فالمواطنة باعتبارها الرابط اتجتماعي والضانوني بين األفراد والمجتمع السياسي الدولة. و 

وم ت تض ،مسئوليات والتزامات أساسية -إل  جانب الحضوق والحريات  -الديمضراطي تستلزم 
  وعينن مسئوليات تفرضها الدولة علن  وهذ  المسئوليات تنضسم إل ،للديمضراطية قائمة دونها

ومسئوليات يضوم بها  ،وطاعة الضوانين ،والخدمة في الضوات المسلحة ،مواطنيها مثم دفع الضرائب
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حسين نوعية والمشاركة في ت ،المواطنون طوع ا مثم ممارسة النضد البناء للحياة السياسية والمدنية
 الحياة والدفاع عن الصالت اليام والخير المشتر ، ومساعدة المهمشين.

 
 المتبادل التأثير.. المجتمعيةوالمسئولية  ةالمواطن ا:ثانيا 
 يحركة النضال والتضحيات الت كضيمة وممارسة يختزل بين جنبات  للمواطنة ا التوصيش النظر    

، كما أن  اا مراحم تطور فكرة المواطنة تاريخي  أيض  يتضمن ، و لترسيخها قامت بها شيوب عديدة
أن المواطنة ليست حم من كون  التاريخ المياصر، يالممارسة السياسية ف أفرزت ل  ما يشير إ

وف  هذا السياق، يمكن  .، بضدر ما يمثم مراحم متياقبة من النضالولألبدييط  مرة واحدة 
وأبحاث مصرية رصدت حركة الففاح راسات ل  عدد من النتائج المستخلصة من دإ اإلشارة

لنضالية، مثم دراسة السيد يسين "المواطنة في زمن اليولمة، ودراسة سمير المصرية بترافماتها ا
 ، نذكر منهاناألساسيةا"، حيث ترصد عدد من السمات ا فضهي  ا دستوري  " المواطنة تاريخي  مرقس

 
الضرن الثامن  يول  لتحضيم الدولة المستضلة فاأل من الخطوات ا، بدء  ك الخبرة النضالية وترافمها1

دور محمد عل  ثم تأسيس مجلس شورى النواب عام  ي داية الضرن التاسع عشر، ممثلة فعشر و 
، 1919وثورة  ،يحركة عراب يالمتتالية ممثلة ف يبمحطات النهوض الوطن ا، ومرور  1866

 يول  فسطة المصريين للمرة األكم مصر بواوح 1952بثورة  انتهاء  ا، و 1923ووضع دستور 
 .السنين  آتتاريخ مصر منذ 

، حيكككث بكككدا يقتكك  اترتباطيكككة بالنضكككال التككاريخللسككياق والبيئكككة المحيطكككة وع  يالتفكككاعل التككأثير .2
يجابيككة علكك  الدولكة والمجتمككع وانيكاسكاتها اإل شككهدتها يارتبككا  عمليكة التضككدم والنهكوض التككا واضكح  

األدبيككات المصككرية السككاعية لتأصككيم مفهككوم المواطنككة تشككير اليديككد مككن ، وهنككا الشككيور بالمواطنككة
علكك   تذبككذب مسككار اليمليككة الديمضراطيككةالتككأثير السككلب  ل ،تهككا(قلرغككم )ور طكك  بضضككية الديمضراطيككة 
وبالتحديككد بيككد صككدور  1952فتككرة مككا قبككم ثككورة يوليككو  ي، وخاصككة فككترسككيخ قككيم وسككلو  المواطنككة

مكا  يخاصة بالديمضراطية والمواطنكة التكال واألطروحاتشت األفكار ، حيث انتي1923دستور عام 
ن كان مكن الم حكأ أن ا  ة اتشترافية والتنظيم الواحد. و لبست أن انضطيت مع دخول الب د المرحل

والتأمينكككات  اليمكككم والتيلكككيم يالحضكككوق اتقتصكككادية واتجتماعيكككة فكككقكككد أعلكككت مكككن شكككأن يوليكككو  ثكككورة
هككذا البيككد فضككط. لتككدخم  يالككذى اختزلككت ميكك  حضككوق المواطنككة فككالحككد لكك  إالصككحية واتجتماعيككة 

والتراجكع،  مرحلكة أخكرى مكن اتلتبكاسما بيدها السبيينيات و  ةالمواطنة كمفهوم وممارسة خ ل فتر 
إت أنهكا ها هكذ  المرحلكة تسكتيادة المواطنكة الفاملكة وتيميكم ممارسكتها، تشكهد يورغم التطكورات التك
الظلكم لكدى فئكات ، األمر الذى ولد الفثير مكن مشكاعر ن الضيود واإلجراءاتاليديد مظلت محاطة ب

تخذ في بيض األحيان أشكات  متيددة وفرض إيضاع  عل  مجرى األحداث وا متيددة في المجتمع،
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ا لمزيكد مكن التفيكش مكع الظكرو  الصكيبة، وهكو مكا تهد  ألا محاوتت  تيكس في ميظمها رفض 
المصككالت الذاتيككة وت ليككب الككرؤى الشخصككية ولككيس المؤسسككية  انيكككس بوضككوح فككي التمحككور حككول

لمواجهككة المشككك ت، كمككا أن الحلككول المجتمييككة التككي تفككاع ت مككع هككذ  المشككك ت اسككتندت إلكك  
اجه  عن الدولة وسياساتها وهيبتها. ود غير منظمة بييد 
شككباب وفكك  الضلككب منهككا ال 2013 يونيككو 30و 2011ينككاير  25كانككت صككحوة الجمككاهير فككي  .3

والتفكككا  الشكككيب المصكككرا حكككول أهكككدا  ثوريكككة ومطالكككب إصككك حية، مثكككمن عكككيا، حريكككة، عدالكككة 
يونيككو،  30ينككاير فككي  25وتطليكك  لمواجهككة اخفاقككات ، عيككة، كرامككة إنسككانية، اسككتض ل وطنككياجتما

المشاركة وتحمكم المسكئولية األمكر الكذى  كانت هذ  الصحوة تيبير ا في أحد جوانبها عن الرغبة في
بكككدور  التسكككاؤل حكككول إمكانيكككة أن تصكككلت حالكككة اتلتفكككا  والتضكككامن والمسكككئولية المجتمييكككة طكككرح 

كككاللتفكككرارن مكككن أجكككم أهكككدا  ومصكككال عكككن إمكانيكككة التجكككاوز عكككن  ت وطنيكككة أخكككرى، والتسكككاؤل أيض 
التناقضات المجتميية والمصالت الذاتية والطموحات السياسية بالضدر الكذى يمككن أن يشككم وسكيلة 

. و نككاء الشخصككية المصككرية ومنظومككة الضككيم المجتمييككة ممككا أصككابها مككن تشككوهات  جديككدةن لتنضيككة
بكككدورها مرحلكككة  تشكككهدها مصكككر دولكككة ومجتمكككع تصكككي  لتكككين التحكككوتت والمت يكككرات ابمينككك  أدق، إ

جديككدة وعضككد اجتمككاعي جديككد يسككتند إلكك  دسككتور مثككم نضلككة نوعيككة فككي الحضككوق والواجبككات وسككياق 
هككو مككا يفككرض المسككئولية المشككتركة فككي البنككاء واتسككتيداد ، و ضمجتميككي وسياسككي فككي حالككة مخككا

 شرائح  حت  نيل  من قيمة المواطنة.دارة موارد الدولة وتمكين المجتمع بكافة لمتطلبات إ
 
  .. قيمة واكمةالمواطنة .1

ن المشاركة تبض  المرحلة الوسيطة للشيور إإذا كان الوعي بالمواطنة هو نضطة البدء، ف
بضدرة البناء  مرتهنةتظم المواطنة كضيمة عليا  يالوطني وتحضيم المساواة. وبالتالباتنتماء 

اتقتصادا، ومن ثم يتوافر لإلنسان الضدرة عل  و السياسي عل  اتستجابة للبناء اتجتماعي 
الدالة عل  أهمية النظر إل  قضية  كن التأفيد عل  مجموعة من الميانييموهنا  ممارستها.

ين ية تتسم بالحيوية واتستمرار، وليس مجرد حالة حوار أو ميان يتم ترديدها بالمواطنة كيمل
 الدالةن الحين واألخر، ومن هذ  المياني

ولككيس مككواطن  راعكك ، تيتبككر المككواطن مجككرد مسككتهل  أو الضاصككرة التككي ةجككاوز تلكك  النظككر ت -
 توفرها المواطنة. التي حضوق اليمتل  كافة 

ت وت يجككوز ادهككا أن لفككم مككواطن نفككس الحضككوق والواجبككاتضككوم علكك  قاعككدة مفالمواطنككة إن  -
 .التفرقة عل  أساس عرقي أو عضائدا أو نوع اجتماعي

فالمواطنكككة الجيكككدة تحكككدد مصكككدر وقكككوة المجتمكككع  وبالتكككاليت المكككواطن هكككو مصكككدر الشكككرعية -
كك علكك  ثكك ث مصككادر تحضضهككا المواطنككة،  التأفيككدوهنككا يمكككن  ا.ومككدى مدنيككة المجتمككع أيض 

. مكككن السكككيادة السياسكككية جكككزء  بحككككم امكككت    شكككرعية السياسكككيةللأسكككاس تمثكككم  اأنهككك :أولهـــا
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وواجبككات  مصككدر للي قككات اتجتماعيككةن فككالييا المشككتر  يفككرض حضوقككا  أنهككا   وثانيهــا:
تيككد ن وثالثهــامتسككاوية بككين النككاس تضككوم باألسككاس علكك  قاعككدة الفرامككة المتسككاوية للجميككع. 

  .لبناء الدولة الوطنية الحديثة ا  سأساو ليملية اتندماج الوطن   مدخ 
مسكككتوى مكككن المشكككاركة فكككي الحيكككاة تكككرتبط بالمواطنكككة كمكانكككة قانونيكككة وسياسكككية، بيبكككارة اخكككرى ان 
تر يككة األفككراد أهميككة منظومككة مككن الضككيم والممارسككات الثضافيككة، فضكك   كمككا تككرتبط بوالشككئون اليامككة، 

علككك  كيفيكككة التفكيكككر  ( وغيكككر اتهليكككةسسكككاتالكككروابط والشكككرافات والمؤ كافكككة التنظيمكككات اتهليكككة )و 
والتصككر  "كمككواطنين" ناشكككطين ومسككئولين يتحلككون بالميرفكككة. كمككا يجككب األخكككذ فككي اتعتبكككار أن 
قكككدرات المكككواطن الفاعكككم والمسكككئول ت تنمكككو ب يكككر مسكككاعدة، فهكككي سكككلوكيات يتيلمهكككا النكككاس لفكككي 

لككدى المككواطنين، مسككئولية مشككتركة تيزيككز الضككيم والسككلوكيات ولككذا فككإن  يصككبحوا "مككواطنين فككاعلين".
 بين الحكومة ومؤسساتها من جانب و ين المجتمع ومنظمات  من جانب آخر

مرتهن  قيم المواطنة والمشاركة كركائز لبناء الحكم الديمضراطيالحديث عن يبض   وبالتالي  
ها بحالة أفثر ، واستبدالتجاوز حالة الضيش التي تفتنش الطلب السياسي الضائم حالي ا بالضدرة عل 

ية المكواطن ويشكير  بأهميكة يزيكد مكن مسكئول أفثر عمض ا حت  يمكن أن تحكدث حراف كا سياسكي اكثافة و 
كبناء المجتمكع كأسكاس لبنكاء الدولكة الوطنيكة الحديثكة.  دور  في توسكيع مجكال عمليكة ا وتتطلكب أيض 

. ككك  الطبضككة الوسككط تمكككين المككواطن، بككنفس الضككدر الككذى يككوفر آليككة الت ييككر لمواجهككة تككأثيرات تف
وتتطلكب كككذل  أن تتحككول هككذ  الضكيم ضككمن منظومككة الضككيم الحافمكة للشخصككية المصككرية إلكك  ثضافككة 

 .ا كجزء من م مت ومكونات تل  الشخصيةمجتميية تيكسها سلوكيات المواطنين يومي  
 

 ..  لسفة وآليةالمسئولية المجتمعية .2
ترسكككخ ممارسكككات ووعككك  و  اتضكككيم ومسكككئوليالمسكككئولية المجتمييكككة تكككرتبط بتفييكككم بالمطالبكككة 

تفكككرض نفسكككها علككك  كثيكككر مكككن  فتجكككاوز السكككلبية وال مبكككاتة التكككي المجتمكككع، المواطنكككة الفيالكككة فكككي
اسكتيياب مكا يشكهد  المجتمكع  الممارسات الحياتيكة للمجتمكع تشكير إلك  أهميكة وضكرورة اليمكم علك 

لك  إدارة اطر إتضكال مكن إدرا  المخكا من مخاطر تهدد  بالضدر الذى يسكاعد علك  اتنحالي   المصرا 
 هذ  المخاطر.

جككراءات  " مككن شككأنها تحضيككم "األمككن اتجتمككاعيحمائيككة للمككواطنين فاتفتفككاء بسياسككات وا 
للمجتمع وتلبية الحد األدن  من اتحتياجات الضرورية للحياة الفريمة للمكواطنين، لكن تفكون كافيكة 

وتزايككد سككضش  مككع المصككرا يككد مككن شككرائت المجتتييشككها اليد مككع مككا كشككفت عنكك  حالككة الثوريككة التككي
 .المطالب والحضوق 

ل  إوالمسئولية المجتميية  يتفييم آليات اليمم الجماعب مرتهنةومن ثم تفون نضطة البدء 
علكك  آليككات محككددة وأطككرا  ، واتعتمككاد تككدعيم الصككلة بككين الفككرد والمجتمككع يالحككد الككذى يسككهم فكك
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تشكككخيا حجكككم علككك  بيانكككات وميلومكككات ميرفيكككة تسكككاعد دوار فاعلكككة، ومكككن قبلهكككا قاعكككدة أتكككرتبط بككك
 وتحد من تصنيف  "كمجتمع مخاطر". المخاطر والتحديات التي تواج  المجتمع المصرا 

الككر ط بككين قيمككة المواطنككة وتحولهككا لضيمككة راسككخة تترجمهككا التفككاع ت  أهميككةمكن هنككا تبككرز 
المحافظككة ، فالحكككومي متسككاويةكمككا تبككرز المسككئولية المشككتركة فككي شككضيها المجتميككي و المجتمييككة، 

بوتضككة واحككدة تجسككدها الشخصككية المصككرية  جتمككع، وصككهر هككذا التنككوع والتيككدد فككيعلكك  تجككانس الم
 هن وتنكام  عمليككات التوظيكش السياسككيالككرا  سكخونة المشككهد السياسكيتبكدو مهككدد  ببضوتهكا وثرائهككا، 

 فكككرضمكككر الكككذى ي، األطنينوامتكككداد تأثيراتهكككا السكككلبية ليمليكككات اسكككتضطاب واسكككت  ل واضكككحة للمكككوا
بككراز  كمجتمككع تيككددا، لمواجهككة محككاوتت تض مسككئولية أفبككر علكك  المجتمككع المككدني سككيم المجتمككع وا 

 .وذل  من خ ل إعادة النظرة في طبيية المسئوليات واألدوار التي يضوم بها حالي ا
 لمبكادراتمكردود خطكط التنميكة التكي تكم تبنيهكا واا إعادة النظر وتضيم أيض  وهو ما يستدع  

الكذى شكهدت  مصكر  ن سبم توزيع ثمار النمو اتقتصاداوالتساؤل ع ،يناير 25قبم  رحتط   التي
الحكككم  بطككة بككينا، وأهميككة التفرقككة بككين النمككو والتنميككة، واستيضككاح الي قككة الر 2011ينككاير 25قبككم 
إلشارة إل  عدد هنا يمكن ا. و للموطنين توفير الحضوق األساسيةعل  ، و ين التنمية البشرية رشيدال

وحككدود تبنكك  سياسككات تنمويككة قككادرة علكك   :المــوطنيم تم ــيم مككن المؤشككرات الدالككة، منهككان مؤشككر
اطنين بالضكدر الكذى يكنيكس إيجابي كا علك  مشكاركتهم تنمية الضكدرات والكوع  وطكرح البكدائم أمكام المكو 

ايككد المبككادرات الككذى يسككتند إلكك  تز  ومشكــر المســئولية المجتمعيــة .صككنع السياسككات والضككرارات فككي
الذى يضصد ب  ضمان  ومشكر العدالة الجتماعية مجاتت الحياة.كافة في والمشاركة المجتميية 

التوزيع اليادل للخدمات بين الموطنين وضمان سبم الييا الفريم. كما أن الحالة الراهنة تضكيش 
ر خاطر" عب، وتجنب ما يير  "بمجتمع المضمان األمان الشخصي مؤشرات أخرى تتيلم بحدود
 .وتأمين سبم الحياةتوفير الحماية ألفراد المجتمع 

 
 
 ة المجتمع المدنيرشيا: ثالثا 

مفكر منكك   ت تبكدو متطلبكات بلكورة رؤيكة واضكحة للتنميكة المجتمييككة علك  أسكس حضوقيكة، مكدخ   
لحظكة المواطنة وتحويلها إلك  واقكع، تسكيما فكي تلك  الوتيميم قيم  لتمكين الفرد والمجتمع والدولة،

لهككا ة كبيككرة، لككن تضككدر الحكومككة علكك  تحمتيككان  فيهككا الدولككة مككن مشككك ت اقتصككادية وتنمويكك التككي
بكرز مضكاييس التنميكة بالمشكاركة باعتبارهكا مكن أليكات وهو ما يتطلب مي  تيميم فلسكفة وآ بمفردها،

 نجاح التنمية المستدامة.
، ية بين التنميكة والمشكاركة بكونهكان  يمكن توصيش الي قة اترتباط، فإلبيض التيريفات وفضا  و 
"تل  اليملية التي يضوم الفرد فيهكا بكدور فاعكم فكي الحيكاة السياسكية واتقتصكادية واتجتماعيكة  تمثم
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فككي المجتمكككع، ويرتفككز دور  علككك  اإلسككهام فكككي صكككياغة األهككدا  اليامكككة للمجتمككع والوقكككو  علككك  
 خكرى األتيريفكات بيكض اليمم كما تدا ". الفرا والموارد المتاحة واقتراح آليات تحضيم هذ  األه

لمشككاركة الشككيبية فككي صككياغة السياسككات اليامككة بصككورة مباشككرة أو غيككر با بر طككةمفهكوم المشككاركة 
 مباشرة.

أحكد أبكرز جوانبهكا  يفكعمليكة المشكاركة تيبكر هذا الترابط بين المفهومين يشكير بكدور  إلك  ككون 
ككك، كمكككا دولكككةالمسكككتوى التنميكككة فكككي عكككن   .مكككن م مكككت التمككككين الشكككامم ألفكككراد المجتمكككع اتيكككد ملمح 
رتفكككاع بميكككدتت التنميكككة ل  اا أساسكككي  مطلب كككتيكككد مسكككاحة التكككرابط بكككين المفهكككومين وزيادتهكككا  يوبالتكككال
 .البشرية

لكـراكة بـيم ا أوميـةعلـال  التأكيـدمم ويـ   اإلنجيليةووو النهج ال ى تتبنا  الهيئة القبطية 
الموليــيم والقطــات الخــاصت والســعي نوــو بنــا  نمــو    موالتنفيــ يي منظمــات المجتمــع المــدني

اد وقلـة أعـد بدرجـة تطـور منظمـات المجتمـع المـدنيت ولكم تبقـال مكـ لة تتعلـ  صرس م تنموس 
ــم أ ــي يم  ــة الكبيــرة الت ــة بنــا  المنظمــات األولي ــات المظلــة أو تــدعم عملي م تلعــب دور منظم

 الكب ات التنموية.
 ومسكئوليات  وقيمك ، فمظكاهر الخلكم أدوار وتحديكد  مع المدنيتنظيم المجت إعادةولذا تبدو أهمية 

سكواء تلك  المرتبطكة بتوزيكع المنظمكات األهليكة مصكر  الفبيرة التي ييان  منها المجتمع المدني في
بضكككيش عمليكككة  ةو تلككك  المتيلضكككأ مسكككتوى أنشكككطة ومجكككاتت اليمكككم اتجتمكككاعيا أو علككك  ج رافي ككك
، جمييهكككا تمثكككم نضكككا  حضكككوقيوال ئي علككك  حسكككاب التنمكككوا وع، وت ليكككب اليمكككم الخيكككرا والرعكككاالتطككك

مثككككم دعككككم عمليككككة التحككككول  ضككككيش انيكسككككت بككككدورها علكككك  حجككككم الرهككككان تجككككا  الضضككككايا الفبككككرى 
 مككن قصككور المشككاركة فككي فضكك    و ترسككيخ الضككيم المدنيككة،الككديمضراطي أو تيظككيم فككرا المشككاركة أ

ر الكككذى شكككهد  المجتمكككع المكككدني منكككذ التطكككو  التنميكككة وتحسكككين نوعيكككة حيكككاة األفكككراد علككك  الكككرغم مكككن
واتهتمكام بالفئكات سواء فيما يتيلم ببناء الضدرات وزيادة الكوع  والتوعيكة  تسيينيات الضرن الماضي

ن ت ليككب فلسككفة التفافككم والتضككامن كضككيم غالبككة علكك  مككا عككداها مككن قككيم ديمضراطيككة المهشككمة، إت أ
من خ ل األنشطة  اعي وليس األمن اإلنسانيلتأفيد عل  مفهوم األمن اتجتمومدنية، واستمرار ا

سكمة غالبكة علكك   ليات وقيككود تحكول دون زيكادة المكدني علكك  األهلكيواألدوار، تطكرح جمييهكا إشككا
 المنظمات األهلية.

 
 عمل واتجاوات ور ة أجندة .1

، يبضكك  مككن مواطنككةالتركيككز علكك  موضككوع ال رغبككة فككيو كثيككر مككن التفاصككيم  بككدون الككدخول فككي
 وموقف  من قضايا بيينها، نذكر منهان  حديد موقع المجتمع المدنيألهمية تا
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المصككرية لبنككاء الدولككة  داعمككةبنككاء قككوى مدنيككة  المسككاهمة فككبضككدرة علكك  التتيلككم ب ولــال:القضــية األ 
، فهنكككا  ثنائيكككة التضليديكككة المجتمكككع والدولكككة يحفكككم بهكككا الثنائيكككات التكككي، وحسكككم الفثيكككر مكككن الحديثكككة
، والمجتمكككع األهلكككي بمنظماتككك  والمجتمكككع المياصكككرة، واليولمكككة والخصوصكككية، واألصكككالة و والحداثكككة
ت ودعكم مضومكا عن قدرت  عل  المسكاهمة فكي عمليكة التحكول الكديمضراطي بمنظمات ، فض    المدني

 .التنمية المستدامة والمشاركة في قضيتي عدالة التوزيع والمشاركة
والفهككم المشككتر  لمجموعككة  لتوافككم المجتميككيالمسككاهمة فككي بنككاء قككدر أفبككر مككن ا نالقضــية الثانيــة

طنككة الفيالككة، وهكك  خطككوة تتجككاوز إصككدار االضككيم الحافمككة لبنككاء الدولككة الحديثككة وفكك  مضككدمتها المو 
للمكون الثضافي والضيمكي، ودفكع مؤسسكات المجتمكع  صياغة سياسات، فهي تتطلب ت ليب ا قوانين أو

المسكئولية المجتمييكة وفك  لتفييكم يم الداعمكة إلدارة حوار مجتميي حضيضكي واسكع حكول منظومكة الضك
مضككدمتها قككيم وآليككات المواطنككة الفاعلككة، واليدالككة اتجتماعيككة، والحضككوق األساسككية. فتفامككم المبككاد  
والممارسكككات يفتكككرض ع قكككة تفاعليكككة تراعككك  البيكككد األخ قكككي الكككداعم لضضكككايا مثكككمن المسكككاواة بكككين 

مراعكككاة الملفيكككة اليامكككة، و احتكككرام التمييكككز، والتيدديكككة، و ة، وعكككدم فافئكككالرجكككال والنسكككاء، والفكككرا المت
 ، و ناء الثضة.وتضديمها عل  المصالت الشخصية المصلحة اليامة
لليديد مكن مظكاهر الخطكر  وا غاثي فبر من خ ل أجندة تنموية التصدا بفاعلية أ القضية الثالثة:

بككالفثير مككن    مواجكك علكك  مشككار  "مجتمككع المخككاطر" بمينكك  أنكك لمصككرا تجيككم المجتمككع ا التككي
مثم المخكاطر البيئيكة والصكحية واإلرهكاب، ومنهكا المحلك  المكرتبط بالزيكادة  األخطار منها اليولمي

سياسككات عامككة  السكككانية والفضككر والبطالككة واألمككن اإلنسككاني وغيرهككا مككن األخطككار، وهككو مككا يتطلككب
يكة اتجتماعيكة(، وداعمكة داعمة لتحسين سبم المييشة بشكم عام )مجاتت التيليم والصحة والرعا

لتمكككين المككواطن والمجتمككع بالضككدر الككذا يسككهم فككي تنميككة المجتميككات، تسككيما بالنسككبة لتلكك  التككي 
تيان  من عدم عدالة في توزيع ثمار التنمية وقصور في الخدمات. والدخول في مرحلة المشكاركة 

الضضككايا واتحتياجككات  بككين الضطاعككات الث ثككة )الحكككومي واألهلككي والخككاا( فككي صككياغة أولويككات
 وتيميم مجاتت عملها تجا  قضايا الفضر والتنمية اتجتماعية واتقتصادية. 

تسيما مكع مكا ، األهليةمن جانب المنظمات  عملية التنمية بالمشاركةطر تفعيل أ :القضية الرابعة
  األفككراد مككن بوتضككة صككهر تسككاعد علكك  إعككادة تشكككيم إدرا األهليككةن تمثلكك  تلكك  المنظمككات يمكنكك  أ

بأهميكة المشككاركة المجتمييككة مككن جانككب، وكونهككا إطككار يمكككن مككن خ لكك  األفككراد المشككاركة بفاعليككة 
 كونها في صياغة السياسات التنموية من جانب ثان، إل  جانب ما تطرح  المنظمات األهلية من

ذ  اليملية هكما تتجل  أهمية . حلضة وصم بين الضاعدة الشيبية والجهات الرسمية من جانب ثالث
اد ب ككرض إعككادة تنظككيم صككاتقت يفكك يتجككاوز تلكك  المرحلككة مككن التككدخم الحكككوم مككن المشككاركة فككي

ك و التضكارب بكين نشكا  الدولكة والنشكا  األهلكي أ زدواجاتا تجكاوز حالكة الي قة اتجتماعية، وأيض 
 األطر التنظيمية للدولة. يف يمجال الخدمات بطرح سياسات الدمج الوظيف يف يالتطوع
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أهميككة اليامككم الثضككافي فككي عمليككة التنميككة بالمشككاركة، تسككيما إذا مككا أخككذ فككي هنككا يبككرز و 
اتعتبكار قككدرة هكذا اليامككم علك  ترسككيخ مجموعكة مككن الضكيم الداعمككة للمسكئولية الجماعيككة للمجتمككع، 

مكدى ا بعملية التنمية المحلية، يظكم محكدد   يفتنمية الوعي بالمشاركة ف والديمضراطية، وال مركزية.
 مجتمياتها المحلية. يقدرت  عل  التحول ليصبت نمط حياة للمواطنين ف

 
 الدور والموددات الواكمة .2

بيكد  - المصكرى  ن يليبك  المجتمكع المكدنيأالكذا يمككن المطلكوب الكدور ند الحديث عن ع
رئيسكية تحكدد فكي مجملهكا حيكز المجكال  ة محكدداتأر يكلك  إ اإلشكارةفانك  يمككن  –تنظيم  وتفييلك  

 المدني ومساحة تضاطي  مع المجال اليامن 
تيلكم بدرجكة التوافكم والتراضكي اليكام علك  أسكس ومكدلوتت الضكيم المدنيكة الخاصكة ي ناألول موددال

 بالحرية والتسامت والمواطنة، وتجاوز الخ   حول آليات وأسلوب تطبيضها في المجتمع.
ن تكوفر  أ، ومكا يمككن  نكاء الدولكة الحديثكةالداعمكة لإلصك ح و رتبط بتحديكد الضكوى يك نيالثان موددال

ة البيئكة ئكمن بنية اجتماعية وثضافيكة واقتصكادية تسكاعد فكي تيزيكز عمليكة التطكور الكديمضراطي، وتهي
 .لتفييم أطر المسئولية المجتمييةوالمناا المحفز 

، لكككةوالدو الضكككيم التككي يرسكككخها المجتمكككع تحديكككد حكككول الضكككدرة علككك  مناقشككة و  يتركككز نالثالـــ  موـــددال
والمحاسكككبية،  واليدالكككة والشكككفافية وحكككدود توافضهكككا مكككع الضكككيم المدنيكككة والديمضراطيكككة الخاصكككة بالحريكككة
مكانات تحولها إل  منظومة من الضيم الحافمة لفلسفة ورؤية   .المجتمعوا 

الضكدرة علك  تضكديم مجموعكة مكن اإلجابكات الحافمكة لحرككة المجتمكع فكي لك  يسكتند إ :الرابـع موددال
التاريخيكة الراهنكة، وع قاتهكا بالمشكهد اليكام الحكافم للمت يكرات ا خكذة فكي النفكاذ داخكم  هذ  اللحظة

ي، وهككو مككا يسككتدع  مواجهككة الحضككانات المجتمككع وع قتكك  بالنظككام السياسككي أو المجككال السياسكك
يجكككاد المؤسسكككات المجتمييكككة والسياسكككية الداعمكككة لإلرهكككاب واألفككككار المتطرفكككة وعزلهكككا مجتميي ككك ا وا 

ا ة عل  مواجهة حالة السيولة واتستضطاب التي يترجمهكا المشكهد اليكام وتنظكيم تفاع تك  بييكد  الضادر 
 .عن الفوض  واليشوائية

توافر اليديد من المضومات الداعمة مين  أدق، إن امت   اإلرادة السياسية واتجتماعية و ب
عمليات تحصين المجتمع  بجهود اإلص ح شر  حتمي تستمرارا للبيئة المحيطة يجابي  إوالمحفزة 

  الحديثة. ا لبناء الدولةوشرط   والدولة من مواطن الضيش


